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Ontwikkelingen en vooruitzichten van de internalionale populierehoutmarkt

Inleiding
Voor de derde maal had de Internationale Populieren Commissie van de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde
Naties ons gevraagd een analyse te maken van hetgeen zich op
de markt van populierehout afspeelt. De vorige keer gebeurde
dat

in l97J t).

Basis voor de analyse was een enquête die onder de landenleden
van de Internationale Populieren Commissie werd gehouden.
Hierop hebben er 15, iets minder dan de helft, gereageerd. Gelukkig hebben vrijwel alle S7est-Europese landen hun antwoord

ingezonden zodat over de populierehoutmarkt in ons deel van
de wereld een goed beeld kan worden gevormd.
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête hebben wij
een rapport opgesteld2) dat is aangeboden aan de Internationale
Populieren Commissie tijdens haar zitting in Turkije in november vorig jaat ln het hiernavolgende is dit rapport samengevat.

IÍet populierenareaal

1 Sinds 1970 is het areaal populierenbos aanzienlijk toegenomen; bovendien, vrijwel overal verwacht men een verdere toename. Heel opvallend is de ontwikkeling in Zuid-Korea waar
in de afgelopen 10 jaren maar liefst 326.000 ha populierenbos
zijn aangelegd. Dat betekent een toename van het areaal met
meer dan 300 7o! Maar ook Turkije en Hongarije leverden opvallende prestaties: Een uitbreiding met respektievelijk 50 en
35 %.
Ten aanzien van Zuid-Korea kan nog worden opgemerkt dat
men een verdere toename van het areaal in de komende 10 jaren
verwacht tot 750.000 ha, waawan 60 7o mer. Italiaanse populiererassen en de rest met Populus alba glandulosa, dus een
abeel.

2

In de meeste landen neemt daarentegen het areaal grens' en
wegbeplantingen steeds verder af. Dit geldt niet voor landen als
Korea en Turkije maar vooral voor de onrwikkelde landen waar
eeo moderne gemechaniseerde landbouw geen prijs stelt op
grensbeplantingen; de vraag is echter in hoeverre een positieve
ínvloed van dergelijke beplantingen voldoende is onderzocht.
\7el moet worden opgemerkt dat hun opbrengst in vergelijking
mer die van de aangrenzende landbouwgronden steeds minder
voorstelt; dit is mede een gevolg van het feit dat voor populierehout een vrije markt geldt terwijl de prijzen van de belangrijke
landbouwprodukten in tal van geïndustrialiseerde landen meer
of minder beschermd zijn.
3 Uit de verstrekte gegevens over natuurlijke populierenbossen kan worden afgeleid dat sprake is van een geleidelijke afname van hun areaal.

/

H. A. van der Meiden
Stichting Bos en Hout t

speelt hierbij voorzichtigheid een begrijpelilke en belangrijke
rol. Toch is het beslist veronuustend dat een tweetal klonen in
vele landen een dominerende positie innemen en wel in ons
deel van de wereld 'Robusta' en zuidelijker'I 2L4'; ook in het
Midden-Oosten en Korea vervult de laatstgenoemde een belangrijke rol. Ik spreek van ,,verontrustend" omdar bij gebruik van
weinig klonen het gevaar sterk wordt vergroot dat door een bepaalde ziekte een gtoot deel van het populierenareaal wordt be'
dreigd.

De produktie van populierehout
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van
de populierehoutproduktie in een aantal landen. Daaruit kan het
volgende worden opgemaakt.

1 Al sinds lang zijn Frankrijk en Italië zeer belangrijke populierenlanden, maar uit de tabel blijkt dat in dat opzicht Hongarije en Turkije hen nu gezelschap houden. Ook Spanje en Joegoslavië produceren een aanzienlijke hoeveelheid populierehout.
2

België, Frankrijk en ten dele Italië geven een huidige produktie op die lager is dan die in L960 en 1970; in de andere
landen is sprake van een geleidelijke toename. De terugval in
België wordt door dit land toegeschreven aan de algemene eko-

nomische malaise.

3 Opmerkelijk laag lijkt de prognose van Korea als men denkt
aan het zeer grote populierenareaal dat daar nu al voorkomt en
de enorme verdere uitbreiding die in het komende decennium
wordt verwacht. Het is mogelijk dat de gegevens over areaal en
produktie uit verschillende bronnen komen maar het kan ook
zijn dar men de nodige teleurstellingen heeft ingekalkuleerd.
Hoe men hierover ook echter moge denken, vast staat wel dat
io Korea een heel bijzondere prestatie op het gebied van de populiereteelt wordt geleverd.

Het verbruik van populierehout

In de

enquête zijn vragen gesteld over het gebruik van populierehout voor verschillende doeleinden. Onderscheid is gemaakt
naar fineersíammen voot emballage, lucifers, fineer en andere
doeleinden, zdagstamnTen voor resp. emballage, bouw, meubels
en andere doeleinden, aezelhout voor resP. cellulose, halfchemische en mechanische pulp en voor sPaan- en vezelplaten, en
rond.hoat dat als zodanig zijn eindbestemming vindt b.v. als
palen. Bovendien zijn vragen gesteld over de toekomstverwach-

tingen voor elk van de genoemde verwerkingsmogelijkheden.
kunnen de volgende algemene konklusies

Uit de antwoorden
worden getrokken:

Soorten en cultivars
Een inzicht in de aard van het populierensortiment, dus in de
gebruikte soorten en rassen is van belang om te weten welk populierehout in de verschillende landen wordt gebruikt' Uit het
onderzoek blijkt dat geleidelijk maar wel heel langzaam nieuwe
klonen de oudere gaan vervangen. Van een duidelijke doorbraak
is in de meeste landen echter geen sprake. Zonder enige twijfel

* Zie persbericht pag. )4.
r; H. A. van der Meiden. Development of the poplar wood market.
Stichting Industrie-I{out, !?ageningen 1975.
t) ff. À. van der Meiden. The poplar wood market in 1980; development and pÍospects. Stichting Industrie-Hout, \íageningen 1980.

1 In de Europese landen is het percentage populierehout dat
in de lineerirdustrie wordt verbruikt zeer verschillend: In België, Frankrijk, Spanje en Italië is dat ongeveer een derde (lucifersindustrie inbegrepen), in Duitsland, Hongarije, Nededand
en Turkije minder of veel minder dan 15 7o. De bestemming
van het binnen de fineerindustrie als geheel gebruikte hout is
van land tot land eveneens verschillend. Zo is de luciferindustrie
een relatief belangrijke afnemer van fineerstammen in Australië,
Duitsland en Turkije, de emballage-industrie in Frankrijk, Nederland, Spanje en Turkije en de triplex-industrie in Australië,
Hongarije en ook weer Turkije.
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2

IJet aandeel van zaagrtanzmen in het totale populierehoutverbruik varieert van 25 tot 50 Vo. Er is sprake van opmerkelijke verschillen in de bestemming van dat zaaghour. In Turkije
en, in iers mindere mate, in Hongarije, wordt veel van dit hout
gebruikt voor konstruktie-doeleinden, in Spanje neemt de meubelindustrie het overgrote deel van de zaaghoutproduktie af,
terwijl in andere landen de emballage-industrie de belangrijkste
verbruiker

is.

3 Het verbruik van populiere-vezelhour loopt van land tor
land sterk uiteen. Een relatief groor deel van de populierehoutproduktie in Duitsland, Hongarije en Canada bestaat uit vezelhout; dit geldt ook voor Roemenië en Joegoslavië, landen die
overigens niet aan de enquête hebben deelgenomen. Door verscheidene landen is meegedeeld dat potentieel grote mogelijkheden aanwezig zijn voor de verwerking van populierehour in de
pulpindustrie en, zij het in mindere mate, in de platenindustrie
indien slechts meer hout geproduceerd zou kunnen worden.
4

Wat betreft de toekomsr is er sprake van een algemene pessimistische verwachting mer beuekking tor de luciferindustrie
maar van een heel duidelijk optimisme ten aanzien van het verbruik van vezelhout en fineerhour, vooral voor triplex.
De prijzen van populierehout
Zeer veel informatie werd gegeven over de huidige populiere-

houtprijzen en over de ontwikkelingen die men daarin verwacht. Omdat, naar ik aanneem, veel lezers van dir tijdschrift
zich voor deze prijzen interesseren heb ik in tabel 2a,2b en 2c
de opgaven van de landen volledig weerg€geven. Uit de cijfers
en uit andere ingezonden gegevens kunnen de volgende konklusies worden getrokken:

1 De prijsverschillen tussen de landen zijn minder spektakulair dan die tussen sortimenten binnen elk land. In enkele gevallen, namelijk in Hongarije en Turkije, heefr de populiere1
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fineerbouÍ,50 cm diameter of meer
ztag- en fineerhout,20-50 cm
aezelbout,S cm oÍ meer
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stam

: fl. 9G-180
: fl. 50-100
: fl. 25- 50

De prijzen franko fabriek vertonen minder grore verschillen tussen de drie groepen. Dit komt doordat de oogst- en ffansportkosten van dunnere bomen hoger zijn.

3 De onrwikkeling van de prijzen in de afgelopen 10 jaren
veÍtoont voor alle landen hetzelfde'beeld, namelijk een st€rke
toename die uiteenloopr van 50 tot zelfs meer dan 100 %.
Struktuur van de populierehout-verwerkende industrieën
Voor de toekomst van de populierehout-verwerking is het uiteraard van groot belang te weten hoe de huidige industriële verwerkingskapaciteit is opgebouwd en vooral hoe deze zich lijkt
te ga n ontwikkelen. Het blijkt echter

bij

iedere enquête weer

uiterst moeilijk te zijn om daarin een duidelijk inzicht te krijgen. Daarom volsta ik met enkele algemene konklusies naat
aanleiding van de onderzoekresultaten:

1 Het is moeilijk om ook maar een enigszins betrouwbare indruk te krijgen van de struktuur van de populierehout-verwerkende Íineerindustrie en zagerijen. !?el is duidelijk dat in het
algemeen het door een onderneming verbruikte populierehout
slechts een klein deel uitmaakt van zijn totale houtverbruik. Het
is daarom noodzakelijk dat bij volgende enquêtes getracht wordt
meer informatie te krijgen over de kansen die het populierehout
heeft in vergelijking met andere houtsoorten. Logischerwijs mag
verwacht worden dat deze kansen zullen toenemen naarmate de
import van tropisch loofhout in de vorm van rondhout afneemt;
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2 In het algemeen

af.

Totale produktie tan. popaliereronclho*t.

Land

* :

soort of het populiereras een vrij belangrijke invloed op de prijs,

maar in het algemeen' hangt deze
stam en van zijn kwaliteit.

2)

1) De houtoogst is negatief beïnvloed door de ekonomische situatie van
de laatste jaren. Verwachting: Gelijke houtproduktie in de toekomst en
een stijging als de houtmarkt aantrekt.
2) Populierenareaal uitgebreid vanaf 1974, vooral in 1978 en 1979.
Door een vooÍtgezette intensieve plantaktiviteit wordt aan het eind van
de jaren 80 een verhoogde populierehoutproduktie verwacht.
s) De houtkap uit opstanden neemt toe en die uit rijbeplantingen aÍ.

Tabel

2a H*iilige irijzen

Land

Munt-

oan pop*liererondbott Gebruik

Tabel

eo flneer|:ortt.

Plaats van
aflevering

Diamerer

eenheid (cm.)

zeg-

Prijs per m3 in

Met of

2a

(aefliole)

Land

zonder

nationale Hfl. r)

Munt- Diameter
eoheid (cm)

Prijs per m3 in

Plaats vao
afleveriog

Gebruik

nationale Hfl.

schors

Italië !)
20-55

gegevens hout-

verwerkende
industrie

^.$

+

l1s

gegevens hout"

126

Bfr.

+

48-57

-61

>61
Boodsrepubliek
Duirsland

DM

fzo-fo

41

op stam

24

lucifers

oP stam

rriplex

op

24
700
1000

47
68

1210

8'

lucifers I

I

stam

o

]{ï:l';:1,
lË
meubels g
II

op stam

r4t0

l!I

1600

l-sezaagd hout

>{8

5060-

op stam

I

>48

fineer

Íranko spoor
Forint

60
70

10-200
190-240
245-295
1

330430

Íineer

260-320
190-210

Leuce 'l

1
cr.2

I

rican"

I

cl.

I

E.rame.L íineer

cl.

I

Spanje

Peseta

56-

t4-

98

93-rr7

161-210
127-156

74

I420

99

op stam
franko fabriek

110-130

1220

8t

1

900

6t

cl.2
cl.3
gezaagd

hout

750

,3

580

41

r260

88
14
,'7

franko Íabriek

klompen

r0+

fineer

1060
810

8'
125

l5t

gezaagd

diam. b.h.

llt0

platen

+
+
+
+

I0
\5

>20
Turkije

T. Lira

/o

gezaa$à hovt

Vo spaaoPl^tei

lucifers

P. nigra
5

7-13
13-20
20-10

>30

]

163

+

4100
4350
4500
41 00

t25

ll7

t4)

+
+
+
+

I franko fabriei

t000

rr2

+

franko fabriek

tr00

161

+

I

a/d verharde weg

I

t9-23

Íranko fabriek

2100-1000

bouwhout
emballage

] franko fabriek

I t00-4000
4r00-4500
6000-8000

21-40
$?on

)0-47

eetstokjes

luciÍers

>41

eetstokjes

luciÍers

wisselkcrs van 4 maart 1980

oP stam
a/d verharde weg
oP stm
a,/d verharde weg
franko fabriek

88-

98

+

+
+

114-ll0 +
t40-t19 +
195-260 +

1000-t500

88 +
98-179 +

4000-6000

r30-l9t +

2000-2700
franl<o fabriek

1)2

S00

bouwhout

emballage
plaren
bouwhout
emballage
platen
fineer
gezaagd hout

15t

t0

eulame.
ricana

-)O

85

t25

+
+
+
+
+

53

]op stam

75 Vo tircer

l0-ll0

+
+

finer

>40
>20

15

l

41
65
102

sEm
sPaan-

+
+

2150
3350

hout

n"*'

ll>

7'

op stam
franko fabriek
franko fabriek

1r-20

Zuid.Korea

llcana

inkl. emballage

40+

1

I

gezaagd hout

20+

20-30
30-40

9)-r22

10r0

100.000

t0.000
ó0.000

medium
diam.

95

119-r44

8t

franko fabriek
franko fabriek
franko fabriek

_J

61

46

+

fineer
fineer
fineer

1r-20

67- 78
78- 89
89-

177

2r5

19-22
2o-30

19+

j!-l! |
>40

72

89-100

1220

Leuce

cl.
cl.
cl.

+

Íranko fabriek

ct.2 I

ct.

+
+

98
108

70.000

8t.000

franko fabriek
fraoko fabriek

en bouwhout

+

100-190

70- 80
80- 8t

Hfl.

+
+

I E
bouwhout
| ÈË
emballage

+

100-14t

9r-1r5

gezaagd hout

Nederland

tr2

16+

30+

90-170

a/d verharde weg

.l lttompen

+

65
90
90-1 30

80-

(borst"
hoogte)

32-i8 l
18-48 L

Hongarije

tot

.l 30-40 Ll fineerhout

L>lo

Frs.

fraoko fabriek

Li,rz

+

96
36

13
10

" L9;3'lLlï:[ï:"
'l
f20-30 lpaller
. I?3:Í3 fle-u"rt"e.
Frankrijk

tt

a/d verharde weg

32-38
38-48
57

a/d verharde weg

70
96
84
70

lucifers

lze+

producenten

België

triplex

zonder
schors

valuta

valuta
Áustralië

Met oí
r)

65-

1.000
33.000

t25

,7.000

190

36.000
42.000
47.000

r80

2

16t

2t0
235

2) prijs voor hout op stm 12000 lire

+

+
+
+
+
+

lager

N)
\c

Tabetr

2b

Hddige pijzen oan popdiererond.bofi - Oilphor.t.

Land

Munt-

Diameter

eenheid

(cm)

Tabel
Priis per m3 in

Plaats van

Gebruik

aflevering

nationale Hfl.

Met of
zonder

1)

Áustraliè

hout-

Á. $

gemiddeld spaanplaten

verwerkende

industrie

l0

producenten
België

franko fabriek

t7,5

gegevens hout-

Bfr.

oP stam
a/d verharde weg

+

spaanplaten

op stam

30

Bondsrepubliek DM

spaanplaten
vezelplaten

Duitsland

a/d verharde weg

3,79
6,68

28

12,18

3'

j-6

400

27

50-65

Forint

ct.2

Sterke stijging (50 Vo)
1972/1973 en zeer sterke

cl.1

franko fabriek

cl.1
ct.2

Italië 2)

Lira

!apan

Yen

Nederland

Hfl.

]

+
9 +
3

10-30
cr. c

10-40
ct.B/c

platen

pulp

franko fabriek
franko fabriek

pulp

a/d verharde

vezelplaten

op stam

platen

mech.

pulp

weg

Peseta

Turkije

T. Lira

42
36

210

15

105

7

28.000

7L
101

60

franko fabriek

85

85

op

stzrm

variabele prijzen; l0 7o daling in
r974/7, en 1975/76;
10-12 Vo stijging in 1976/77,
l0 lo dalins in 1978/79 en
l0 7o stijging in 1979/80

a/d verharde weg

65-

65-75
r00
1.350

spaanplaten

) t-

4 maart

vezelplaten

1)

wisselkoers van

2)

prijs voor hout op stam 12000 lire lager

1980

Hongarije ln 1974 12 tot
Italië

15

%o

/o stijeinc

Zeer sterke toename vaoaf.

1970

Geen verandering

Zeer sterke toename
vanaÍ 1970

Japan

Stijging

Nederland Stijging 40-70 lo

Stiising )0 %

Spanje

Stiiging, maar minder dan toename van kosten
levensonderhoud

55
75

Turkijel)

Fineerhout: Stijging 1200-1750 % Stijsine L50O-17t9 %
Gezaagd

4t

2000-2700

6i-

3000-5t00

98-179

franko fabriek
L9-23

+
+
+
+

100

?

Stijging
(Verdere stijging verwacht)

Stiiging

1970: 50 tot lJ0
afhankelijk van kwaliteit

25

3J-t5

toegenomen

Frankrijk Stijging vanaÍ

78+

9.700
25
60

emballage en meubels

7-r9

40.000

a/d verharde weg

franko fabriek
Spanje

600
520

Houtprijzen voor

stijging spaanplaten met i0 /o

Gedutende de volgende jaren

republiek
Duitsland

a

cL.2

in

in 1973/74.

Bonds-

3l

pulp

eurame-

Itca

36

pulphout

België

+
+

56-72

520
445

Priisontwikkeling gedurende de laatste 10 jaar
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het kan echter ook zijn dat deze afname het einde betekent van
een aantal rondhoutzagerijen en fineerfabrieken. Opmerkelijk is
de pessimistische visie van Frankrijk op de toekomstige kansen
van populier in de fineer- en zaagindustrie.

2

Doordat de pulp- en de platenindustrie uit minder maar wel
veel grotere eenheden bestaan is een duidelijk inzicht in hun
struktuur mogelijk. Ook voor deze industrieën geldt dat populier slechts één van de verbruikte houtsoorten is en dar meer
bekend moet worden over zijn konkurrentiepositie.

3 In het algemeen kan gekonkludeerd worden dat gestreefd
wordt naar verdere koncentratie en specialisatie in de populierehout-verwerkende industrieën.

Eisen die men aan de kwaliteit van populierehout stelt
Het is voor de populierenteler van groot belang dat hij weet aan
welke eisen zijn produkt moet voldoen om een zo goed mogelijke aÍzet. te vinden. Floewel ook hierover in de enquête vragen
zijn gesteld en daarop uitgebreid is geanrwoord blijkt evenals
de vorige keer dat men in die antwoorden maxintuneisen vermeldt. Men omschrijft dus het hout dat men het liefste heeft.
Interessanter zou evenwel zijn te weten welk hout men nog net
kan gebruiken, dus met welke rnininzumkwaliteit de afnemers
genoegen nemen en welke invloed dat op de prijs heeft. Dat zal
in een volgend onderzoek beter uit de verf dienen te komen.
Uit de resultaten blijkt het volgende:
De mee$ gebruikte popdiere*: 'Robtstd

et.

.

.

'l

214'

1 De eisen ten aanzien van de lengte van de stamstukken lopen in alle verwerkingssektoren zo sterk uiteen dat daaruit geen
konklusie is te trekken.
2

De fineerindustrie in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland vraagt stammen met een minimum diameter van 40 tot
50 cm; in landen als Áustralië, Hongarije, Spanje en Turkije
zijn die eisen veel lager. Voor lucifershout wordt een diameter
van 25-30 cm gevraagd behalve in Australië, Korea, Italië en
Spanje waar men mer een minimum diameter van 15 rot 20 cm
volstaat. In alle gevallen wordr wel een prima kwaliteit gevraagd.

3 Zagerijen stellen ten dele iets minder hoge kwaliteitseisen,
afhankelijk van hun produkt. De minimum diameter is 20 tot
30 cm maar in ontwikkelingslanden veel lager; daar wordr zelfs
hout met een diameter vanaf 5 cm afgenomen.
4

De minimum diameter voor papierhout is in de regel 8 tot
10 cm, die voor hout voor de vezelplaten- en de spaanplatenindustrie in het algemeen iets lager. De kwaliteitseisen van de
vezelplatenindustrie zrjn lager, die van de pulpindustrie hoger
dan de eisen van spaanplatenfabrieken.

5

Vrijwel geen informatie werd verkregen over kq'aliteits-

eisen waaraan rondhout moet voldoen dat zonder verdere bewerking, vooral als palen, wordt gebruikt.
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Populierehouthandel
In tabel 3 vindt men enige informatie over de internationale
handel in populiererondhout. Daaruit kan het volgende worden
afgeleid:

1 De export van populierehout uit België, Frankrijk en vooral
Italië is sterk afgenomen terwijl de export van Duitsland, Hongarije en Nederland is gegroeid.

2

De import van populierehout in Nederland en Italië nam
sterk toe. Men mag aannemen dat de import van Nededand nog
f 0.000 ms hoger is dan in de tabel is vermeld; dit blijkt als men
de gegevens van België en Duitsland over de bestemming van

hun export bekijkt.

Italië en Nederland zijn relatieÍ belangrijke netto-importeurs
van populierehout geworden hetgeen Japan reeds sinds langer is.

Enkele slotopmerkingen en aanbevelingen
1 Een regelmatige inventarisatie van produktie en verbruik
van populierehout is zowel voor populierentelers als verbruikers
van populierehout van belang omdat zij immers de markt van
hun produkt resp. grondstof horen te kennen. Daar komt bij
dat een dergelijke inventarisatie een beter inzicht geeft in de
ekonomische betekenis van populierehout en daarmee in het
beleid dat de overheid ren aanzien van de populierenteelt moet
voeren.

2 }i'et is van temeer belang om regelmatig de onrwikkeling
van de populierehoutmarkt te analyseren omdat regionale hout-

Tabel

3

3 Met behulp van de verschillende Nationale Populieren Commissies zou de Internationale Populieren Commissie grote aan'
dacht moeten besteden aan de struktuur van de populierehout'
markt in de verschillende landen, de ontwikkeling van gegevens
moeten coórdineren en informatie moeten verschaffen over de
verschillende verwerkingsmogelijkheden van populierehout. Een
dergelijke informatie is vooral van belang voor ,,jonge" populierenlanden. Toch geldt het ook voor landen met een oude po'
pulierenteelt waar de telets zich er van bewust moeten ziin dat
bestaande traditionele afzetmogelijkheden voor populierehout
niet het eeuwige leven hebben.

4

De financiële en ekonomische aspekten van de populierenteelt zijn van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van
de populierehoutproduktie. Daarom is het noodzakelijk dat hier'
naar op ruime schaal onderzoek wordt gedaan en dat de resul'
taten daarvan internationaal worden uitgewisseld.

Kennis van de financiële resultaten van de populierenteelt

Jaat

Australië
Belgiê

Bondsrepubliek

Duitsland
Frankrijk

r97 0
r97 ,
r97

geen

t0.84,

r4.402
9.440

4).786

7.529

t7.000

r975

31.000 ton
23.000 ton

r970
r978

t t.000
90.000
103.000

r97 0

10.271

5

'

r978

88t
81

r970
r975

Spanje

Zuid-Korea

8-

t-

9.000
6.000

6.300 ton
J.100 ton

t24
93.7

4r

208.809

20.146

(2.)17)

r970

2.100

r97t

5.000
21.000

1978

11-12.000

Neno import (-)
of export (f )

Opmerkingen

+
+
+

Belangriike veranderingen in bestemming export:
1970 67 lo N.Afrika, lJ % Nededand en Frankrijk
1978 16 lo N.Afrikr, 60 Vo Nederland en Frankrijk
Import 1978 hoofdzakelijk uit Frankrijk (62 %) en
Nederland 05 /o)

1.400
44.000
60.000

j6.443

n.0))
36.217

+ 1.000
+ 12.000
+ 52.000
+ 24.700
+ 17,900
+ t5.000
90.000
+ 103.000
+
+ 9.747
92.816
- 208.728

39.17t

1978
Nederland

(m3)

)2.473

r978

r97

Japan

geen

12.000
40.000

r97

Italië

(m3) Import

r97t

1970

1977

Hongarije

Export

(-

+

Geen cijfers bekend
Geen cijÍers bekend
Geen cijfers bekend

t9.173
20.t46

Export hoofdzakelijk naar Nededand (L978-96 /o)
Import hooÍdzakelijk uit Frankrijk
Export zal afnemen, import zal toênemen

Export hoofdzakelijk naar Joegoslavië

Export 1970: 72 /o naalr Frankrijk
Import hoofdzakelijk uit Rusland, verder Joegoslavië
en Hongarije
1978: Alleen pulphoutcijfers bekend
Import hoofdzakelijk uit Rusland

2.117)
7oo
39.000
39.000

is

voor populierentelers tevens onmisbaar om een oordeel te kunnen vellen over de kostprijs van hun produkt en over de doelmatigheid van hun teeltmethoden. Deze kennis is voorts onmisbaar voor de overheid die moet weten of en, zo ja, op welke
wijze de populierenteelt doelmatig rnoet worden gestimuleerd'

Pop*liererondbofi-markt - Import en export.

Land

Turkije

markten steeds meer tot een werkelijke wereldhoutmarkt verweven raken. Juist ook in dit verband is het van groot belang
dat er meer bekend wordt over de mogelijkheden van populierehout om met andere houtsoorten te konkurreren.

Export hoofdzakelijk naar België
Import uit de Bondsrepubliek Duitsland
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lnsektenaantastlngen op populier en wilg in 1980

/

W. Schuring
Riiksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ,,De Dorschkamp",
Wageningen

Hieronder volgt een kort overzicht van de meest schadelijke
aantastingen die in 1980 zijn voorgekomen op populier en wilg.
Op verschiilende plaatsen was de horzelulinder (Sesia apiformis
Cl.) de indirekte veroorzaker van zware schade. Alleen al in de

omgeving van rW'ageningen moesren ca. 200 populieren worden
gekapt. De eigenlijke schade wordr niet door het insekt, maar
door rotting veroorzaakt als gevolg van warer, schimmels en
andere mikro-organismen die de stam binnendringen via de uitvlieggaten van de horzelvlinder aan de voer van de stam. Dit
rottingsproces dar buiten aan de stamvoer begint, zet zich veelal
door tot in het hart van de stam met als resultaat dat een ogenschijnlijk gezonde boom ineens, bijvoorbeeld tijdens een srorm,
om kan valien. Juisr her feit, dat vaak viraal uirziende bomen
ineens kunnen afknappen maakr het vroegtijdig beoordelen van
de aantasting en eventuele schade zo moeilijk.
Het enige wat men aan een aangerasre populier uitwendig kan
waarnemen zijn de uitvlieggaten aan de stamvoet. Dir zegt echlonge uilg,4arrgetdr, door de borzelulinder
(diameter staw -+ 8 cm.)

ter nog niets omtrent de inwendige konditie van de boom.
Mocht er echter van een rijtje populieren een boom omvallen
als gevolg van een horzelvlinderaantasring en het daaruir voorrvloeiende rottingsproces, dan is her raadzaam om alle bomen
aan een controle te onderv'erpen. Als hulpmiddel voor het stellen van de juiste diagnose kan men gebruik maken van de aanwasboor (J. Kopinga, Groen 3) (10) 1979 (428-43L).Zwakke
bomen dient men vervolgens op te ruimen. Omdat alleen de
stamvoet wordt aangetast, is de rest van de stam meestal nog
geschikt voor verwerkingsdoeleinden.
In dit kader lijkr het nurrig om enige karakterisrieken re geven
van het insekt en zijn levenswijze. De vlinder heefr glasachtige
heldere vleugels mer een spanwijdre van 35 ror 45 mm. Her
lichaam is geel en zwan geringd. Oppervlakkig lijkt de vlinder
enigszins op een wesp. De larve (rups) kan rot 4 cm lang worden en heeft een vuilwitre kleur mer een donkere ruglijn. De
kop is donkerbruin. De horzelvlinder is een beschadiger van
populieren (soms ook wilgen) en heeft een voorkeur voor wegbeplantingen mer name langs wegen en dijken mer een relatief
lage grondwaterstand. De vlinders vliegen in juni en juli, waarbij zij voornamelijk 's nachrs acief zijn. Het wijfje laat zitrende
op de tak of stam de talriyke eieren (ca. 2500) zomaar op de
grond vallen waarbij er vele achter de schors blijven steken. In
augustus verschijnen de jonge rupsjes die zich aan de sramvoer
naar binnen boren. De bast hoeft niet beschadigd re zijn, met
andere woorden, de rupsjes zijn in sraar om een gave bast te
doordringen; de horzelviinder wordt dan ook een primaire beschadiger genoemd. Áanvankelijk voeden de rupsjes zich met
het sappige cambium, maar later vreren zij dieper in het hout
verlopende gangen. Hier overwinrerr de larve voor de eerste
maal. Het volgende voorjaar gaar de rups dieper in her hout en
begeefc zich in opwaarrse richring. Ter hoogre van de sramvoer
overwintert de rups voor de tweede maal. Na een uitvlieggat
geknaagd te hebben verpopr de rups zich in mei vlak onder de
schors in een stevige cocon van hourspaanders. De levenscyclus

duurt derhalve 2 jaar.

De horzelvlinder komt ook in kwekerijen voor. In dir laatste
geval kunnen boompjes van 2 tot 5 jaar a\s gevolgvan de aantasting afsterven. Een praktische besmijdingswijze is nog niet
gevonden. lJ?el kan een tijdelijke verhoging van her grondwaterniveau een groor deel der rupsen vernietingen. Ook mul-
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chen met vlierblad schijnr een effektieve bestrijdingsmerhode re

zijn.

Dit

blad bevat namelijk een glucoside dat bij vertering
ontleedt waarbij blauwzuur vrijkomt. Dir blauwzuur doodt de
jonge rupsjes, zodat zij zich niet meer kunnen inboren. In jonge
beplantingen moer men de aangeraste bomen verwijderen.

De qua uitedijk sterk op de horzelvlinder gelijkende popzlierglanlind.er (Paranthrene tabaniformis Rorr.) veroorzaakte op
een kwekerij te'S(/enum een ernsrige aantasting. Dit insekt kan
alleen via verwondingen, zoals snoeiwonden, een boom binnendringen. De grootste schade echrer veroorzaakt de glasvlinder in
kwekerijen waar jonge boompjes op de grens van stekhout en
jonge scheur worden geïnfekteerd. De larven vreten meestal opwaarts verlopende gangen die afhankelijk van de hardheid van

het hout ror 30 cm lang kunnen worden. Hierdoor worden de
boompjes windgevoelig en kunnen afbreken. Bestrijding van dit
insekt in de kwekerij is noodzakelijk, anders verplaatst men de
aantasting naar de aanplant. Heefr de infektiehaard zich eenmaal tot de aanplant uitgebreid, dan zal een goede boomverzorging de schade beperkt kunnen houden. Men dient snoeiwonden
en andere beschadigingen te behandelen met een wondafdekmiddel. Bij voorkeur moer men de snoei uitstellen tot in augustus, zodat de in juni vliegende vlinders geen kans krijgen om
hun eitjes af te zetten.

Op verschillende plaatsen in de Flevopolders, zoals de Hollandse

Hout, Visvijver-, Reve- en Bremerbergerbos, alsmede in Brabant
tussen Gemonde en Sr Michielsgestel waren populieren massaal
bezet met scbimmelluis (Phloeomyzus passeriniisign.). Het was
opvallend dat deze luis een uirgesproken voorkeur vertoonde
voor de kloon 'Dorskamp'. Er vlak naasr staande andere klonen
zoals 'Robusta' en 'Oxford' waren geheel vrij van aantasring.
Van dit insekt is nog erg weinig bekend. Zo weet men niet oÍ
men te doen heeft mer een primaire beschadiger of een zwaktepatasiet. Of er een samenhang bestaat tussen her voorkomen van
deze luis en het optreden van bastscheuren van 'Dorskamp'populieren is nog onduidelijk. De luis verspreidr zich in het
najaar en heeft een voorkeur voor plaatsen met een hoge luchtvochtigheid en een góede waterhuishouding. De schimmelluis
kan ook op wilg voorkomen.

Tot de jaarlijks terugkerende beschadigers behoorden op populier de satijnvlinder (Leucoma salicis L.), de populiermineermot
(Paraleucoptera sinuella Rtti.), de kleine wintervlinder (Operophtera brumata L.) en op wilg de spinselmot (Yponomeuta
rorrella Hb.). Zowel op populier als op wilg veroorzaakte de
wilgehourups (Cossus cossus L.) schade. Voor nadere informatie omrrent de bestrijding van dit insekt kan ik volstaan met
te verwijzen naar Populier L98O, L7 (2) p.36.

De Stichling Bos en Hout opgericht (Persbericht, Wageningen, 9 april 19g1)

In

Wageningen is de Stichring Bos en Hout opgericht, een instelling die zich er voor gaat inzetten dat ook in de toekomst
voldoende hout en hourprodukten in ons land beschikbaar zijn
en dat het beheer van ons bos mede daarop wordt afgestemd.
De Stichting wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Landbouw en Visserij en
het bedrijfsleven dat zowel industrie en handel als bosbouw
omvat.

Voorzitter van de Stichting Bos en Hour is de heer Van der
Harten, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Tot
direkteur is benoemd ir. H. A. van der Meiden, die voorheen de
leiding had van de Stichting Industrie-Hout. In het bestuur zijn
bosbouw, papierindustrie, houtverwerkende industrie en houthandel vertegenwoordigd. De Nederlandse papierindustrie
bracht haar Stichting Industrie-Hout, die al sinds 1965 pleit
voor meer aandacht voor de houtproduktig in de nieuwe Stich-

ting in.
De Stichting Bos en Hout wil dat in ons land een beleid wordt
gevoerd dat maximaal rekening houdt met het grote belang van
de grondstof hout en van het bos als producent daarvan. De
Stichting wijst er op dat veel te vÍeinig wordt onderkend dat het

hout in de wereld schaarser wordt terwijl de behoefte blijft toenemen. Dat laatste komt niet alleen doordat het houtverbruik
in de ontwikkelingslanden, nauw gekoppeld aan de levensstandaard, enorm zal stijgen maar ook doordat hout als energie-bron
verder aan betekenis zal winnen. Gezien deze situatie, die regionaal houtoverschotten al in tekorten heeft doen omslaan, acht
de Stichting Bos en Hout het urgent dat importgebieden als
'$7est-Europa
en juist ook een bosarm land als Nederland zich
inzetren om hun eigen houtproduktie-mogelijkheden tot her
uiterste te ontwikkelen. De Stichtin g zal zich op velerlei wijzen
daarvoor inzetten, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat het
bos ook andere functies ten behoeve van onze samenleving moet
kunnen vervullen.

Tot de taken van de Stichting Bos en Hout behoren ook bestudering van de onrwikkelingen op de internationale markt van
hout en houtprodukten en het geven van voorlichting daarover.
Immers, in Nederland wordt voor meer dan vier miljard gulden
aan hout en houtprodukten ingevoerd en een nauwlettend volgen van het internationale marktgebeuren is noodzakelijk om
onze behoefte aan deze grondstoffen te kunnen blijven dekken.
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Enkele historische aspekten van de Populier in het Nederrijngebied

/

Dr. G. Naumann
Bonn (Hóhere Forstbehórde Rheinland)
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Foro 1 Dijh aan d.e DiÍÍeltehen oeaet l)dn d.e ll/aal, gezien uanaf
Bimmen op d.e Scbenkenschans (tegenoaer Tolhamer).
Jan aan Call (omstreekt 1685).

Uit: Friedrich Gorissen ,,Alt Kleuisches ÁBC',, 1974 Rheintandaerlag
Kóln.
Foto 1 en 2 welu,illend ter beschiÈÈing gesteld door de aitgeuer.

De huidige verbreiding van de populier langs de Neilerrijn
FIec zou goed zijn als tenminste in zeer grote lijnen bekend was
in welke omvang de populier vandaag de dag aan de aankleding
van het landschap van de Nederrijn deel heeft. Nauwkeuriger
indrukken zijn pas te verkrijgen als de bosbouwkundige bijdragen aan de landschapsplannen van over het gehele gebied van
de Nederrijn bewerkt zijn. tJíant bij die gelegenheid wordt een
nauwkeurige opname van de omvang en de samenstelling van
het houtbestand ook in het landschappelijke gebied aangepakr.
Intussen zijn wel al voor Rijnland 40 bosbouw vakbijdragen
voor landschapslannen aanwezig.
Over het voorkomen van populieren in het voorbeeldige Neder-

Nederrijngebied met een middelmarig ror hoog houtbestand in
het open landschap.
Het blijkr dat op deze planoppervlakte van 65.000 ha totaal
446 km rijen bomen, waarvan 190 km populier, 109 km overige

rijnplangebied vindt men aanwijzingen t.a.v. het populierenaandeel in het houtbesrand van her hele landschap.
Onderzocht zijn de landschapsplangebieden van Kalkar, ITeeze,
De huidige verbreiding van de populier langs de Nederrijn.
Goch, Xanten, 'Wesel, Álpen-Rheinberg en Baaler Rieddelland,
een plan oppervlakte van samen 65.000 ha. Hier bedraagr het
aandeel van gesloten bos slechts I0 7o en van de landbouwgronden is 40 7o wetde. Dit zijn typische verhoudingen voor het
(deel aan een lezing gebotden op eet bijeenhomst oter de
,,Pappel am Niedethein 1980")

loofbomen en

staan.

I47 km knotbomen - voornamelijk wilgen -

Daarmee neemr in deze streek de populier 43 %o van het houtbestand buiten het bos in; voor de landschapsbeeldvorming alleen al uit hoofde van frekwentie van voorkomen van de grootste betekenis.

Probeert men het houtbestand van het landschappelijke gebied
van dit plan in oppervlakre om re rekenen en verondersrelr men
bescheiden dar de rijen 3 m breed zijn, dan blijkt dat dit houtbestand tenminste 1340 ha omvar hergeen 3,3 70 van het landbouwgebied is.
Her groenaandeel is daarmee in deze streek overigens ongeveer

dubbel zo groot, als

in de ruilverkaveling van de Bórde

als

maximaal realiseerbaar werd beschouwd.

Vergelijkt men de oppervlakte van 1340 ha weg- en grensbeplantingen mer de oppervlakte gesloren bos in dit gebied dan
blijkt dar de bomen íoor ruim SO % ;n gesloten bós en voor
krap 20 7o in het open veld voorkomen.
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2 Ritu'ih, boerenholttede
Franz Jal,ob Rouseaa (1809).
Foto

tijdeu ijtgang'

Dr.ideiijk zijn de hl,bride popilieren te herkennett, die om de boeaen

Over de geschiealenis van de populierenaanplant
in het Neclerrijngebied

Het is interessant om te weten of het huidige beduidende voor'
komen van populieren in het landschap van de Nederrijn het
resultaat is vàn ijverige bosbouwers uit de na-oorlogse tijd, een
,,uiwinding" van Napoleon of hoe is de populier hier dan wel
gekomen?

Ik

acht het daarom voor noodzakeliik om me met de geschiede'

nis van de aanplant van populieren in dit gebied te bemoeien.

Na

1945

Velen van ons hebben de omvang van de houtschaarste in de
jaren I)44 tot 1950 zelf niet meegemaakt oÍ zrjn het intussen
u.tg.t.n. Destijds is echter niet alleen in de bossen sterk roofbouw gepleegd om de behoefte van de bevolking, vooral op het
gebied van brandhout, te dekken, ook een groot deel van weg'
en grensbeplantingen zijn daarbli verdwenen.
Hieruit ontwikkelde zich een ,,populieren aanplant aktie" die
door de bosbouwers met subsidie van de overheid en de papierindustrie met veel sukses werd gestimuleerd.

De juiste omvang van de aanplant tussen 1949 en ongeveer
196Ó is helaas niet meer volledig na te gaan. Het ging om
enorme aantallen. De heden ten dage in Rijnland staande PoPulieren zijn overwegend 25 tot 30 jaar oud en komen voort uit

die populierengolf van destijds.
Volgens Hesmér Q) zijn in de 4 jaren van 1949 tot 1952 in de
bosbouwdienstkringen van Rijnland alleen al 955'000 populie'
Íen met financiële steun van de overheid geplant en deze op'
gaven zijn zeker onvolledig.

in het gebied ttan de Nederrijn sedett onget)eef 200 jaten taerden ge'
plant en he, hou, aoor de klompet lercrde.
'Uit:
Friedrich Goritsen ,,Alt Kleahcbes Á8C", 1974 Rbeinland'ueilag
Kdln.

1e helft 20ste eeuw

Ook tijdens de 2e \Tereldoorlog werd een nationaal Programma
voor de populierenaanplant opgezet teneinde de houtvoorziening te verbeteren. rilíeliswaar bleef het door de oodogsverwarringen in de aanvang al steken. In de jaren daarvoor werd de

popr'rli.t.nuunplant

in

Rijnland kontinu zonder bijzondere

hoogtepunten bedreven.
19e eeaw

Hetzelfde geldt voor de tweede helft van de 19e eeuw. Talrijke
afbeeldingàn, plannen en rekeningen geruigen van geregelde
aanplant van populieren, waarbii de Italiaanse populier, juist
uuuk uun de stádsranden verschijnt. Deze populierensoort wordt
graag als bewijs aangevoerd voor de vermeende invoering van
populieren door de Franse bezetting in het begin van de 19e
eeuw.

Zeker hebben Franse invloeden de verbreiding van de Italiaanse
populier gestimuleerd en het heeft door de door hen bedreven
íJgenbo.,*, de populier als laanbomen mee bevorderd. Toch is
heieen vergissing te menen dat de populier voordien in Rijnland onbekend was.

Tot

1800

Als we namelijk in de tijd vóór de Franse bezetting naar getuigenissen van de populierenaanplant zoeken dan levert dat ons
veel op.
De klassieke bosbouwwetenschappers verbreiden met hun geschriften nauwkeurige kennis over de populierenteelt en over
de groeiplaatsen van deze boomsoort. J^, ze hadden allang de
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snelgroeiende 'caoadese populier' en de 'italiaanse populier' ingevoerd en wilden deze naast de 'zwarte populier' aangeplant
hebben.

Ook kruisingen van deze populier schijnen toen al bekend geweest te zijn.Zo beschreef Georg Ludwig Hartig in zijn,,Aanwijzingen voor de houtteelt voor hourvesters" in het jaar 1797
- een boek, dat 8 drukken beleefde - de aanplant en verzorgingsmaatregelen voor de populier zeer breedvoerig. Hieruit
enkele zinnen (2):
,,Van alle houtsoorten groeit er geen een zo gt^ g en zo snel uit
stekken als de italiaanse en canadese populier, mits zij maar
enigszins juist worden behandeld, en niet op slechte, voor hem
ongunstige grond wordt aangeplant. En deze populierensoorten
onderscheiden zich evenzeer doot ongelofelijke snelle groei naderhand. De duitse zwarte populier groeit daarentegen niet zo
pyramidaal in de hoogte als de italiaans€, maar breidt zich. . .

meer in takken

uit..."

handboek voor de Landlieden van de Rijn- en Moezeldepartementen uit het jaar 1808 (1), dat door de Franse overheersers uitgegeven werd, werden de boeren uit Rijngebied geleerd hoe zij de populier moesten aanplanten. Dat was echter
geen Frans ideeënbezit, maar bijna woordelijk overgenomen uit
,,Áanwijzingen voor de houtteelt" van Hartig.
In de ,,Kurkólnischen" tijd in de 18e eeuw werd herhaaldelijk de
populierenteelt geregeld (3).
Zob.v. L759, toen bijzondere regelingen uitgevaardigd werden,
die de landelijke gemeenten in het lage-land aanzetten tot het
aanleggen van populieren- en wilgenkwekerijen en beplantingen. Soortgelijke regelingen kennen we uit andere streken, in
de eerste plaats uit Miinsterland.

In het

In het reglement van boszaken van het aartsbisdom Keulen (4)
van 20 oktober 1666 staat o.a.:
,,Zo moet mk. .. een ieder voortaan ieder jaar om zijn weide,
tuin of andere plaats waar het gevoeglijk staan kan,20 wilgen'
stafirmen welke boven de aarde negen voet lang en arm dik zijn,
zetten. . ."

Met deze regelingen moest de hout- en wilgentenenbehoefte
van de bevolking worden verzeketd.
Overigens werden sedert de 15e eeuw in ,,'Weistiimern" (oud
rechtsboek met optekeningen van oude rechtsgewoonten onder
boeren) van Rijnland de aanplant van overhoeken voor de hout-
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F. G. Bevort: direkteur
Oisterwijk
Tel. 04242-3624
*
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BOSBEDRIJFSPLANNEN
I.ANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

verzorging en om het houtgebruik voor het maken van afscheidingen (,,tuinen") in te dammen tot een verplichting gemaakt;
hèlaas laat zich uit deze oude voorschriften geen aanwijzing
lezen dat de populier hierbij betrokken was, hoewel het vermoeden wegens de grote behoefte aan populierehout voor klompen
en slachttroggen wel daarvoor spreekt.

In kerkelijke rekeningen uit

afbeeldingen van populieren op oude voorstellingen. (Zre de
foto's van de schilderijen.)

De geschiedkundige beschouwing van de populierenteelt in het
Nederrijngebied leert ons dus het volgende:
1 De populier wordt hier sedert minstens driehonderd iaar
aangeplant; het is echter aannemelijk dat hij ook daarvoor al
geteeld werd. De zwarte populier is in de weiden (beemden)
van de Nederrijn inheems en is waarschijnlijk ook in de middeleeuwse ontginningsperiode nooit volledig verdrongen geweest.
2 Veel vroeger dan de meeste aannemen zijn naast de inheemse zwarte populier ook geïmporteerde populierensoorten in het
Nederrijngebied aangeplant, minstens al tweehondeÀ jaar.
3 De boer in het Nederrijngebied heeft de populier van oudsher op zijn waarde geschat omdat alleen die de begerenswaardige grondstof voor klompen leverde. Overwegend werden n.l.
klompen gedragen. De nateelt van populieren was daarom een
noodzakelijkheid en een vanzelfsprekendheid; het gekultiveerde
esthetische gevoelen van de burger was heel wat minder betrokken bij de populietenteelt dan het praktische nut. De populier
behoorde, tenminste in de rivierdalen, tot de eenvoudige levenskring van de bewoners.
Her is daarom eenvoudig four als men de populier in de Neder-

- en dat geldt ook voor de hybriden
en als kultuurschande aan de kaak stelt.
rijn

-

als landschapsvreemd
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de streek Ji.ilich-Indener werd de

verkoop van populierehout al in L676 opgevoerd (3).
Maar al deze getuigenissen vermogen niet zó te overtuigen als
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Populier en energie

/

J. W. Aardema
Rhenen

Elke handeling die wordt verricht vergt energie.
En energie wordt - zo is de laarste tijd duidelijk gebleken steeds duurder. De prijsstijgingen ervan liggen vei boven de
gemiddelde inflatie. Een duidelijk gevolg van het feir dat men
energie als een schaars goed is gaan beschouwen. Het is dan ook
van belang na te gaan hoeveel energie een handeling of werkzaamheid nu vergr en bij een veranderende graad van mechani-

satie zal gaan vergen. Men kan dan het energieverbruik mee
Iaten wegen wanneer men het proces zou willen gaan veranderen.

In dit artikel zal nu voor populier een huidig veel toegepaste
methode en een mogelijk toekomstig algemeen toegepasre methode op bovenstaande aspekt worden onderzocht.
Aan de andere kant mag niet vergeten worden dat bos, en dus
ook populier, (zonne)energie vast legr in de biomassa. Energie
die men kan gaan roepassen op plaarsen en tijdstippen die min
zelf min of meer kan bepalen. Bovendien kan men de biomassa
(voornamelijk hout) ook eersr voor andere doeleinden gebruiken en pas daarna de energie die in het ,,afva|" zit gaan benutten.

Echter de bijdrage die van deze zijde aan de huidige energieverslindende maatschappij te verwachten is, is althans voor Nederland, uiterst gering.

1 Het energieverbruik in het bos
Zoals hierboven reeds is vermeld zijn twee werkmethoden op
hun energieverbruik onderzocht. En wel een huidig veel toegepaste methode waarin nog vrij veel zwaar handwerk, b.v. het
vellen met de motorzaag, en eeÍl zo veel mogelijk gemechaniseerde methode. Voor deze zo veel mogelijk gemechaniseerde
methode is gekozen omdar dir mogelijk het roekomstbeeld in
onze bossen zal zijn.
Naasr deze rwee werkmerhoden zijn ook rwee omlopen in beschouwing genomen, en wel één korte zonder dunning en een
langere met twee dunningen (zie tabel 1). Verder is aangenomen dat de opstanden een, voor Nederland, gemiddelde boniteit
van S 36 hebben. Een boniteit die al dan nier met bemesting
wordt gerealiseerd. Hetgeen dus berekent dat in geval van bemesting de kwaliteit van de grond lager kan zijn dan in het
geval dat bemesting achterwege blijft.

Tabel I
(Table

1

Opbrengsttabellen voor populier mer boniteit S 36.
Yieldtables lor poplar u'ith prodtction cdpdc;rt/ S 36.)

leeftijd

H (m) N/ha

DHB
(cm)

V
(n3/ha)

netto opbrengst
met schors

(nel mast

(aee)

u'itb bark)
(m3/ha)

korte omloop
(tbort rolalion)

t6

18,t

62t

24,7 200

L6,t

625

19,6

112

19,6

6)

19,6

64

27,6
27,6
27,6
4r,7

162

187

lange omloop
(long rotation)

r)

dunning (thinning)
over (leÍt)

18

21,6

dunning (thinnins)
over (left)

3t

30,2

tr)

313

r56
t17
r57

t27

81

60

79

81
243

238

Poplar and energie
Conclusions

Íhe

energll aalue of poplar taood. is more tbar 10 timet rhe energlt
rpent ofl establilbmenï, tend.ing, hante$i*g and. ba*lage.
Mechanization ol tlte opnations tharply iicreatet eneigy coat*mptiot.
Haruettiog req*ires tbe largetl proporr;or ol the energy speni in tbe
lorett.
Nilrogetl fertiliz4tlon req*iret d glea, deal of fossil energy but uill
nearfu aluayt yield. more errerg!, pretent in tlte additional inirement,
Ha*lage 1e-q*iret approximately ilte urne drnotnt of eaergy at that
conytmed. by establ*bment, tending and barttesting togetl)er. -Tbe efficieney ruith tahich nnligbi h trtilized in íanfu uitb a sire-clau
qulity of S 36 is only 0.20-0.25 /o.

Meer gegevens betreffende bovensraande zijn onder ,,bijlage"

of in (1) te vinden.

De voornaamste resultaten van het onderzoek zijn

in

tabel

2

samengevat. Het ffansporr van her rondhout uit en buiten het
bos, de verplaarsing van mens en machines buiten het bos alsmede de energie besteed aan de teelr van het benodigde planrsoen zijn daarbij niet in beschouwing genomen. Volgens een
onderzoek van M. Á. Nieuwenhuizen (6) bedraagt de energie
nodig voor de teelr van het benodigde plantmateriaal ca. I Vo
van de in tabel 2 kolom 1 waargegeven waarden.
Uit tabel 2 blijkt dat bij overschakeling van de huidige op de
machinale merhode het energieverbruik bij onbemeste populier
ruwweg verdubbelt. Bij de bemeste populier is de stijging geringer door het konstante en vrij hoge energiebedrag van de
meststof zelf in beide gevallen.
Tabel 2 roonr verder dat het aandeel van de in het bos verbruikte brandstof (direkte energie) afneemt bij overschakeling
van de huidige op de machinale rnethode. Dit wordt u.root"u^là
doordat de produktie, het onderhoud en de repararie (indirekte
energie) van de in de machinale methode roegepasre zwaardere
en meer ingewikkelde machines veel meer energie vergr.
Een uitzondering hierop is de kategorie populier bemest: hier is
geen sprake van een duidelijke tendens. Dit wordt veroorzaakt

doordat de konsrante, vrijwel geheel indirekte energie voor
kunstmest in beide merhden procentueel zweiaÍder weegr bij de
minder energie-intensieve huidige merhode (en dus de-tendens
bij afwezigheid van bernesring tegenwerkt). De richting van de

ontwikkeling zaI - bij bemesting - afhangen van de omvang
van de bemesting en de mate van mechanisatie.
Tabel 2 geeft verder duidelijk weer dat de korte omloop bij
populier - uit energetisch oogpunt (MJ/8 m.s.) - ongunsrig is
in vergelijking mer de lange omloop. Dit wordr veroorzaakt
doordat de ongeveer gelijke hoeveelheid energie die nodig is
voor de aanleg en verzorging, bij kone omloop over minder mB
moet worden verdeeld.
Verder valt in tabel 2 op dar bij mechanisatie de hoeveelheid
arbeid die in het bos verrichr moet worden srerk afneemr, nl.
met 4040 7o.
Echter, de machinale merhode zal buiren het bos aanzienlijk
meer arbeid vergen, o.a. bij de fabrikage, onderhoud en reparatie, doordat de machines grorer en ingewikkelder zijn.
De laatste kolom van tabel 2 roonr aan dat de boven basaal bestede menselijke energie - verbruik boven hetgeen verbruikt
wordt in rusttoestand - gering is in vergelijking met de bestede
fossiele energie, nl. minder dan

l7o.
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Tabel 2 Energie en uren, nodig voor de teelt') en de oogst in het gemiddelde Nederlandse opgaande bos; uitkomsten per ha.
(Table 2 Energl and. ho*rt spent dtring establfubment (uirhot t ldiring ttock) tend.ing and hartesting in tbe auerage Dttcb high loresls; restht
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boomsoort
(tree speciet)

methode
(metbod)

ÉE

populier 16 jr.
bemest

huidige
(Prctent)

30,0 160 (4,))

J0

lo

Q0

%) 273 239

0,8

(poplar 16 yr.

volledig machinaal

tt,9 288 (7,7)

J0

Vo

60

/o) 140 90

0,2 %

%

(70 Vo'1

%

(60

fertilhed)

(fill

populier 31 jr.

huidige

bemest

(preseat)

(poplar 31
fertilized)

tt.

mechanized)

volledig machinaal

(Ísll mecbaized)

indien popuplier oiet bemest
bedragen verminderen met:
(iÍ poplan not Íertilized

4),8 116 (3,r;
68,6 182 (4,9)
8,7

defutct:)

r)

47
23

d!

"
5t

)74 318

/o) 209 84

L) (1,3) a)
b) (0,6) b)

14

UÈ

É:\

lo

0,7 %
0,2 %
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zonder de energie eo uren, nodig voor de teelt van het plantsoen

8) korte omloop (short rotztion)

b)

lange omloop (loog rotation)

Tabel I De procentuele verdeling van de fossiele energie - uit tabel 2, kolom 1 - over aaoleg, verzorging en oogst.
(Table 3 The lotsil enefg! -Table 2, colomn I - d.iaid.ed. oaer establishment, tetd.ing and. haraesting in /s.)
boornsoort, methode
(tree species, netbod)

aanleg (inkl.

terreinvoorbereiding)

(eoablishment)

oogst
verzorging (inkl.
onderhoud boswegen) (haraen)

(rend.;ng, incl. the
maintenance ol

forest road.s)
populier 16 jr., huidig, onbemest
(poplal 16 y., prercil, not fertilized')

t4

8

78

populier 16 jr., machinaal, onbemest
(poplat 16 yr., rnecbanizeà, not Íertilized)

r6

3

81

populier, 16 jr., huidig, bemest
@o?h4 16 y., preteat, Íettilized)

40

5

t5

populier, 16 jr., machinaal, bemest

30

2

68

I

6

86

7

,

90

populier, 31 jr., huidig, bemest

27

t

81

populier, 31 jr., machinaal, bemest
(poplal JI yr., mechattized, fetilized)

19

3

78

(popls, 16 1r., tnecbanized, letilized)

populier, 31 jr., huidig, onbemest
(PoPlq iI !r', !rctmr, aot fertilized)
populier, 31 jr., machinaal, onbemest
(|oQlar, 31 y., meebaahed, aot fenilized)

(0o0lq JI yr., ptesent, not fatilized)
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stede energie ca. 8500 MJ bedraagt. Hoeveel exra bijgroei is
er per omloop en per ha nodig om deze energetische kosten te
kompenseren? Bij populier heeft 1 ms spilhout m.s. eeo ener'
getische waarde van ca. 6.000 MJ, dat wil dus zeggen dat I m8
m.s. de energetische kosten van de bemesting kompenseert. Áangezien bij de kunstmest alle energetische kosten in rekening
zijn gebracht moet, aan de opbrengstzijde, de nefto energetische

opbrengst na verbranding worden bekeken. Zelfs wanneer er
van wordt uitgegaan dat 50 /o van de energie nodig is voor alle
handelingen voor en tijdens de verbranding, dan nog bedraagt
de kompenserende bijgroei per omloop per ha slechts 3 m3. Dit
is een ieer geringe hoeveelheid wanneer men bedenkt dat de
omloop 16 óf 3I jaar bedraagt De overige kunstmeststoffen,
zoals P en K, zijn veel minder energie-intensief' Dit betekent
dat bemesting met deze meststoffen - energetisch gezien - vrijwel altijd ook positief zal uirvallen.

4

Energieverbruik versus energie,produktie"

De oogrt lergt het grootrte deel aan de energie besteed io bet bot.

In tabel 2 is weergegeven dat de aanleg,

Er mag echter niet vergeteo worden dat bij de produktie van
voedsel - waaruit de mens zijn energie haalt - ook fossiele

en 288 MJ/^t (korte omloop, machinaal en bemest) vergt.
Voeg hietbij de afvoer zoals hierboven omschreveí met 224

energie is verbruikt. Hiervoor worden bedragen van 8 x de energetisihe waarde van het voedsel genoemd. Brengt men deze
,fossiel-menselijke" energie bij de bosbouw in rekening (daar
wordr immers de menselijke energie nuttig gebruikt) dan wordt
deze ,,fossiel-menselijke" energie voor de huidige methode wel
belangrijk nl. ca. 6 7c van de bestede fossiele eneÍgie' Bovenstuunde maakt het ook mogelijk om menselijke en fossiele energie bij elkaar op te tellen.
Íabel'3 geeft àe verdeling van de energie uit tabel 2 over de
onderdelen aanleg, verzorging en oogst.

Hierbij valt op dat de oogst de beiangrijkste energieverbruiker
is. Soms speelt echter ook de aanlegfase een belangrijke rol,
waarbii deze

aanlegf.ase

belangrijker wordt naarmate:

er meer meststof wordt toegediend,
de opbrengst per omloop geringer is. Dit omdat dan de aanlegkosten over minder m3 moeten worden verdeeld,
- de mechanisatie geringer is, daar bij mechanisering bij de
aanleg energetisch weinig (absoluut) verandert.
Opvailend ii dat de plastic stamvoetbeschermer in de aanlegfase
nógal wat energie verbruikt, nl. ca. 25 /a bii bemeste opstanden
en bij afwezigheid ervan zelfs 40-807a.

-

2

Energieverbruik bij het afstantltransport
De afvoer van het gevelde populierehout uit het bos naar de
plaats van verwerking blijkt veel energie te vergen. Uitgaande
uan een rondrit van 300 km en een netto lading van de vracht-

wagen van 30 ton vergt de afvoer 224M| /^t. Dit is mer uitzondering van de bemeste machinale methode meer dan de
energie besteed in het bos bij aanleg, verzorging en oogst.. In
u.rgélilking met de goedkoopste energiemethode in het bos
- truidige methode, onbemest, iange omloop - is de afvoer zoals
boven omschreven zelfs ca. 740 7o meet energie-intensief!
Van de bestede energie aan de afvoer is ca. i/4 brandstof (direkte energie). De ,,fossiel-menselijke" energie is bij de afvoer
geheel te verwaarlozen (minder dan 0,5 %).

3

Energie in kunstmest (kas)

tabel 2 is reeds gebleken dat de toegepaste (kas) mesrstof de
benodigde hoeveelheid fossiele energie sterk doet toenemen. De
hoge energetische kosten van de meststof komen vrijwel geheel
voor rekening van de stikstofkomponent. Eén kg zuivere stikstof
vergt ca. 80 MJ. Met inachtneming van alle overige handelingen
ter,tlt..tt dit in ca. 85 MJ/kg zuivere stikstof' 312 kg kas bevat
ca. 100 kg zuivere stikstof, zodat de aan deze hoeveelheid be-

In

verzorging en oogst
tussen 93 MJ/ma (lange omloop, huidige methode en onbemest)

MI/ms dan vergen deze twee groePen tesamen tussen 317
5t2 MJ/m3.

en

\Torden deze bedragen vergeleken met de hoeveelheid energie

in 1 ms met schors (ca.6600 MJ) dan is dit 5-8 To.Yoothout
in vers gevelde toestand (nat) is de energetische waarde slechts
ca. 5300 MJ/m8 met schors en wordt het boven omschreven
interval 6-10 %.
Of wel populierenbossen produceren veel meer energie dan zii
aan fossiele energie vergen voor aanleg, verzorging oogst en
afstandtransport. Echter in vergelijking met andere onderzochte
(naaldhout) soorten is de verhouding de slechtste (10 tot 20
keer versus 20 tot 30 keer).

5

Omzetting zonne-energie in houtenergie
Verder is mogelijk ÍLa te gaaí welk gedeelte van het zonlicht in
her geoogste hout is vastgelegd. Uitgaande van een instraling
van 31,5 x 1012 J per ha per jaar en een oogstbare bijgroei van
12 m3 met schors per jaar (met een ovendroge energetische
waarde van 6600 MJ/mo) is dit slechts 0,25 Vo.Voor vers ge'
veld hout (5300 MJlma) is het zelfs slechts 0,207o.I7aarden
die ook voor andere naaldhoutsoorten van gemiddelde boniteit
zijn gevonden (met uitzondering van grove den, nl. Q110,I2 Vo, doch deze komt veelal oP de zeer arme gronden voor).
Áfttandtransport 1)e/gl meer energie, dan die in het bot aterd wrbr*iht.

4T

-

StikstoÍbemesting vergt veel fossiele energie maar zal vrijwel
- aanwezig in de ekstra bijgroei - opleveren.

altijd meer energie

-

Het afstandtransport vergt een hoeveelheid energie die in

dezelfde orde van grootte ligt als het energieverbruik nodig voor
aanleg, verzorging en oogst.
- Het rendement waarmee het zonlicht wordt gebruikt bij opstanden met een boniteit van S 36 bedraagt slechts 0,20-0,30 Vo.

Bijlage
Gehanteerde werkmethoden bij huidige teelt en oogstsystemen
en de machinale methode; gegevens per omloop.
Algemeen:
boniteit S 36;
herbebossing van een kapvlakte, groot 2,5 ha;
onderhoud bosweg met behulp van een trekker;
bemesting (indien toegepast) 3I2 kg kalkammonsalpeter/ha
(resp. in 1e, 2e en 3e jaar 100, 200, 200 g/boom);
per plant een plastic stamvoetbeschermer van 60 cm hoog;
aanleg: 625 sr/ha, eenjarig stek (omloop kort 16 jr. vanaf stek);
aanleg: 625 st/ha, eenjarig stek (omloop lang3l jr. vanaf stek);
snoei, in 4 keer tot 8 m bij populier lange omloop (in hand-

werk).

-

huidige methode:
kapafval in handwerk op rillen, uitsluitend korte omloop;
onkruidbestrijding: plantspiegelgewijs met bosmaaier, I x;
oogst met motorzaag;
afvoer sortiment: door landbouwtrekker f kraan f wagen.

-

machinale methode:

kapafval op rillen met trekker; uitsluitend korte omloop;
chemische onkruidbestrijding: plantspiegelgewijs, 3 x;
oogst door oogstmachine; afvoer sortiment door forwarder.
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De aanplant van Populus tremula in Nederland

/

H. van der HoeÍ
Staatsbosbeheer Utrecht

Inleiding
De Populus remula wordt in Nederland in bescheiden aantallen
gebruikt, meestal gemengd met andere boomsoorten, in hoofdzaak voor landschappelijke beplantingen. Daarnaast worden
jaarlijks enkele honderden stuks laanbomen van deze boomsoort
geplanr.

Enkele jaren geleden was het uitgangsmateriaal in hoofdzaak
afkomstig uit België en werd als gestoken wortelbroed ingevoerd. Dit materiaal was over het algemeen zeer heterogeen.
Sedert ongeveer 1970 worden jaarliyks naar schatting -1- 100.000
stuks éénjarige zaailingen vanuit Duitsland ingevoerd (zgn. herkomst ,,Tapiau", Oost-Pruisen). De zaadbomen staan langs het
Mittellandkanaal in de omgeving van Braunschweig. De jeugdgroei van de zaailingen is goed, maar de eÍvaring is te kort om
de gebruikswaarde voldoende te beoordelen.

h de vijftiger jaren enkele veeltot stand gebracht. Van de beste klonen
is in 1973/74 zaad gewonnen en in Zundert proefsgewijs uitgezaaid. De methode van zaadwinning is zeer omslachtig en
Door ,,De Dorschkamp" zifu

belovende kruisingen

met de uitzaaimethode is nog te weinig ervaring. Meer ervaring
krijgen is niet makkelijk daar er sedert genoemd jaar geen zaadjaar meer is geweest.
De belangstelling voor deze boomsoort m.b.t. bosaanleg zou
volgens de Nationale Popuiierencommissie gestimuleerd moeten
worden en in verband daarmede verzocht de N.P.C. aan haar
werkgroep ,,Teelt" te onderzoeken in hoeverre de aanplant van
goede herkomsten kon worden gestimuleerd. Goed plantmateriaal moest dan voorhanden zijn. Daarbij was o.a. van belang
meer informatie te verkrijgen over de in rVest-Duitsland toegepaste methode van zaadoogst en uitzaai, waarbij dan tegelijk
een indruk van de kwaliteit van de moederbomen, waar het zaad
van de herkomst ,,Tapiau" van afkomstig is, verkregen kon
worden.

Op 30 mei 1978 werd een bezoek gebracht aan de kwekerij van
Otto Piening te Elmshorn.
Op deze kwekerij worden sedert vele jaren een groot aantal
zaailingen geteeld op een door hem zelf onrwikkelde methode.
Zaad.oogst

Het zaad wordt geplukt van een beplanting langs het Mittellandkanaai bij Braunschweig. Belangrijk is daarbij de oogst oP het
juiste moment uit te voeren. Te laat plukken betekent een kans,
dat her zaad reeds voor een deel is uitgevallen, te vroeg plukken
kan een ongunstig effekt hebben op de kiemkracht van het zaad.
De bruinverkleuring van de katten is een aanwijzing voor de
rijping van het zaad. Hiermee dient in de praktijk ervaring te
worden opgedaan. De rijpings-fase dient 1 x per 2 dagen te
worden gekontroleerd. De katren wotden voorzichtig geplukt
en daarna in platte kartonnen dozen gedaan, Daatna worden ze
in een aangepaste auto geladen. Daarbij dient vooral gewaakt
te worden tegen broei.
Zaadbehandeling

Direkt na het transport worden de dozen in een schuur

opge-

slagen op rekken om na te rijpen.

Na voldoende afrijping wordt d.m.v. zeven met verschillende
maaswijdten het zaad van de katten en pluis gescheiden. Men
begint met grove mazen en wrijft de katten en de pluis daar-

Een ingel uan '+ 22-iarige P. nemda-Èrtisinger op de haeàerij aan
,,De Dorscbhamp" te lVageningm.
24-iarige P. *emala bij Bett.
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over. Door steeds kleinere maaswijdten te gebruiken, blijft uiteindelijk het (bijna stof-fijne) zaad over.
Om teruglopen van de kiemkracht te voorkomen wordt het zaad
gekoeld bewaard bij een remperaruur van plm. -5 tot -10o C.
Op deze wijze kan het zaad voor tenminste één jaar worden
bewaard.

In het voorjaar van 1978 droegen de bomen geen zaad, zodat
men was aangewezen op voorjarig zaad. Men vond dat geen bezwaar, zij het dan dat men wat minder dan normaal kon zaaien
en men het volgende jaar geheel op een nieuwe oogst is aangewezen.

Er stonden naar schattin g -r 200 bomen, op borsthoogte in
diameter variërend van plm. 15-25 cm en een hoogte van
-r- 15-20 m. Opvallend ias, dat zeker een derde deel"van de

bomen in slechte sraar verkeerde, deels helemaal dood, deels
verdroging in de top. $íellicht is de stand in het verleden vrij
dicht geweest wat de kroonvorming duidelijk ongunstig beïn:
vloed heeft.

De bodem bestaat
uitgegraven kanaal.

uir

opgebrachre grond, afkomstig van het

Volgens de heer Burghardt is het teruglopen van de vitaliteit
van de bomen sedert de droogte van 1916 versneld. Met uitzondering van enkele dode en kwijnende berken werd er geen

Het zaaien
Op een kwekerij van goede leemhoudend zandgrond worden
normale zaaibedden aangelegd (verkruimelen en daarna dicht-

Op enkele plaatsen voornamelijk aan de bosraÀden kwam wor-

rollen).
Voor het zaaien worden de bedden goed nat gesporen (mer fijne

De bomen hadden zowel in lengte als in dichre groei een vrij
grote spreiding slechts ten dele te verklaren doór verschil in

verneveling).

Het zaaien geschiedt eind mei - begin juni met een speciaal
voor dat doel op een normale traktor aangebouwde 5-rijige zaaimachine.
Het zaad is zo fijn, dat het, om te kunnen kontroleren of er
voldoende valt, wordt gemengd met gries van rarwe.
ITanneer ongeveer 4 bedden zijn gezaaid, worden d.m.v. r- 50
cm boven de grond staande sproeiers de zaaibedden nog eens
natgespoten. Het water wordt fijn verneveld om afspoelen van
het zaad te voorkomen.
Daatna worden er plastic beugels over de bedden gezet en daarover wordt melkwit plastic gespannen. In van te voren gemaak-

te sleuven wordt her plastic langs de zijkant van de bedden
stevig in de grond gedrukt.
STanneer na enkele dagen (-+ 1 week) het zaad opkomt en de
groei aanvangt, worden er gaten in her plastic gesneden om de
planten geleidelijk af te harden. Afhankelijk van groei en weersomstandigheden wordt het plastic geheel verwijderd.
De groei van de éénjaige planten verschilt van jaar ror jaar en
varieert van plm. 30 tot 80 cm. De opbrengsr per m2 zaaibed
vatieert van plm. 50-150 sruks.
Op 5-7-1978 werd

een bezoek gebracht aan de zaadopstand van

de espen-herkomst ,,Tapiau" gelegen aan het Mittellandkanaal
bij I7edesbiinel (bij Braunschweig).
Áanwijzingen en inlichtingen werden verstrekt door de Bundesforster Herr Burghardt te Wedesbiitrel.
De betreffende zaadopstand staat aan de zuidzijde van Mittellandkanaal, vrijwel tegenover de aan de overkant van het kanaal
gelegen dienstwoning van de heer Burghardt en vlakbij een in
aanbouw-zijnde brug over het kanaal.
Hoewel de heet Burghardt in dit gebied nog maar enkele jaren
werkte, had hij zich over de voorgeschiedenis van deze opstand
zo goed mogelijk laten informeren.
Inzake de oorsprong is niet al te veel met zekerheid bekend.
Zijn voorganger eksperimenteerde gr^ag en zou deze planten
zelf hebben geteeld en aan de overkant van het kanaal uitgeplant in -+ 1950 à 1955. De planren zouden afkomstig zijn uit
Oost-Duitsland, uit het Forstambt Tapiau, gelegen in het voor-

malige Oost-Pruisen, Duirse genetici zouden

bij

onderzoek de

overeenstemming hebben vastgesteld.

De bomen staan op een strook grond, met een breedte van
-+ 20 m langs het kanaal; gemengd met esdoorn en berk en
plaatselijk een ondergroei van hazelaar, vlier e.d. Verder was de
bodem bedekt mer een milde vegetatie.

droogteschade aan de andere boomsoorten waargenomen.

telopslag van de espen voor.

standdichtheid.
Het totale bosbeeld was in feite teleurstellend. De bomen waren
nogal heterogeen, zowel in kroon- als in bladvorm; zulks in

tegenstelling ror wat de jonge nakomelingen doen vermoeden.
In het voorjaar van 1978 droegen deze bomen geen zaad.

Op 6 juli 1978 werd het bedrijf van de heer Piening in Elsmhorn nogmaals bezocht om het resulraar van de uitzài te zien.
Dit resultaat was releursrellend. Tijdens het kiemproces enkele
dagen na het zaaien heefr esn uitzonderlijk felle zon verbranding van yee! jonge kiemplanten veroorzaakt. Het toegepaste
polytheen liet blijkbaar toch nog reveel licht door. Men ontáekte
dat te laat waardoor niet tijdig maatregelen (luchten-bekalkenafdekken met jute e.d.) konden worden genomen. Daarna werd
de groei belemmerd door abnormaal góte regenval en eksrra
lage temperaturen.

Stam P. tremala.
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BOEKBESPREKING
Poplars and wlllows in wood production and land use
Published under rhe auspices of the International Poplar Commission. FÁO, Rome, L979.328 pp.

Na 22 jaar meende de Internarionale Populieren Commissie dat
!e {ia gekomen was voor een herziene druk van het oorspronkelijke boek: ,,Poplars in forestry and land use".
Veel is in de afgelopen22 jaar veranderd, ook aan de inzichten
van de Internationale Populieren Commissie. Men achtre het
noodzakelijk om her geslacht Salix in de teksr te betrekken.
Daarmee haalde men een geslachr binnen de gezichtskring van
de populielsnrelers en verbruikers dar grote verwantschap- met
de populieren verroonr, zowel wat beireft hun plaats in het
systeem van Linnaeus voor de plantensystematiek als voor hun
standplaats, de groeisnelheid en het gebruik van her hout. Beide
hebben hun grootsre verspreiding langs rivieren en waterlopen
van_ de gematigde en subtropische gebieden van het noordelilk
halfrond van onze aarde. Op deze standplaatsen is hun soortenen vormenrijkdom het groorsr. Beide hebben ze alle eigenschappen van pioniers ook in die uitzonderingsgevallen, waarin ze op
droge gronden groeien zoals trilpopulieren en oorwilgen. Hun
zeer snelle groei in vooral de subtropische gebieden, laat een
ongewoon korte omloop toe en levert vaak al na enkele jaren
groei bruikbaar hout.
Ook de teelt heefr zulke gunstige aspekten dat deze houtsoorten

tot de meesr geteelde behoren. De vermeerdering gaat door
kort- of langstek of door her gebruik van poren.
Het hout wordt voor allerlei doeleinden gebruikt vanaf klompen
en lucifers ror plaren, planken, balken en fineer en ten slótte
voor het maken van papier en vlechrwerk. Ook bij de huizenbouw spelen de populieren plaatselijk een grote rol. De bewerkbaarheid is goed en de duurzaamheid van het hout is redelijk.
Het nieuwe boek geeft een duidelijk wereldomvattend beeld
van al deze kenmerken en het gebruik van de beide boomsoorten.

Medewerkers van over de hele wereld hebben de stof voor dit
boek aangedragen die door een zeer ijverige redaktie rot een

zeer overzichtelijk en fraai geillustreerd boekwerk is samengebundeld. Het behandelr de beide geslachten en geeft informatie op een wijze die ten voorbeeld kan strekken voor boeken
over andere boomgeslachten, waarover wij ook wel gaarne beter
geïnformeerd zouden willen zijn.
Het wordt tijd dat in de dichtbevolkte tropische landen ook dergelijke geslachten of soorten van bomen gevonden zullen worden en dat die dan op de agrarisch benutte gronden hun plaats
zullen vinden. Het is te hopen dat de FÁO ook in dit opzicht
vooraan zal gaan om daarmee alle landen die ,,agroforesffy" in
hun vaandel dragen van dienst te kunnen zijn. Populier en wilg
hebben in dit systeem hun plaats reeds lang geleden oeroverd
zoals uit dit nieuwe boek overduidelijk blijkt.
J. F. S7olterson

KALENDER

Het belangrijksre onderwerp waaraao
we in de komende maanden onze a ndacht moeren besteden is het onderhoud. Dit omvat de stikstoÍbemesting
en onkruidbestrijding in jonge beplantingen en her snoeien van de populieren. In de zomermaanden moeren we

ook jonge beplantingen .kontroleren

op het optreden van gebreksverschijnselen en op het overgroeien van de
bomen door klimplanten.

De reden waarom

stikstofbemesting
en onkruidbestrijding in jonge beplantingen absoluur noodzakelijke onder-

houdsmaatregelen zijn, is uitgebreid
besproken in het artikel ,,Onkruidbestrijding bij populier", gepubliceerd in
het februari- en meinummer van ,,Populier" L979. Het snoeien van populieren is uitvoerig behandeld in het

novembernummer

van

,,Populier"

1979.

Stikstofbemesting
Stikstofbemesting evenals onkruidbe-

strijding zijn onderhoudsmaatregelen,

die voor een goede aanslag en jeugd-

groei absoluur noodzakelijk zijn. Zij
gelden niet alleen voor nieuwe beplantingen maar zeer zeker ook voor her-

beplantingen.

In

herbeplantingen

is

het verloop van de aanslag en groei in
de eerste jaren vaak moeizamer dan in

nieuwe beplantingen

op bouw-

of

weiland.

Het planten van zeer lange éénjarige

of van meerjarige populieren met als
motief dat lang plantsoen boven de
vegetatie uitsreekt en er daarom dus
geen hinder van ondervindt, is geen
reden genoemde onderhoudsmaarregelen na re laren. Stikstofbemesting en
onkruidbestrijding zijn bij gebruik van
dit lange plantsoen met hun zeer ongunstige verhouding russen boven- en

ondergronds gedeelre een vereisre,
vooral als de vegetatie uit grassen besraat (zie ook het arrikel ,,Het gebruik
van één- of tweejarig populiereplantsoen bij herbebossingen" in het novembernummer van,,Populier" 197 9).
De kunstmesr, in de vorm van kalk-

ammonsalpeter (kas), dient men in

nieuw aangelegde beplantingen omstreeks half mei te geven, een

gift van

100 gram per plant is voldoende. In
oudere beplantingen wordt de kunstmest op een vroeger tijdstip en in
grotere hoeveelheden gegeven (zie
,,Kalender" maartnummer 1981). Het
is van het grootsre belang dat de mest-

stof zorgvuldig op de

plantspiegel

(1 m2) rond de boom wordr gestrooiri
om schade te voorkomen.
Gebreksverschijnselen

in jonge beplantingen dient
in de zomermaanden op blad-

Bomen

men

kleur, bladgrootre en bladbezetting te
kontroleren omdat vooral in deze tijd
van het jaar de bladeren als gevolg
van een tekort aan bepaalde voedings-

stoffen gebreksverschijnselen kunnen
vertonen. Meestal gaat het om stikstofgebrek. De bladeren zijn dan gelig-

groen van kleur en te klein terwijl de
bladbezetting m^ar matig is. Het plotselinge vergelen van de bladeren kan
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ook op muizenschade duiden, waarbij
de bast van het stammetje vlak boven

of net in de grond is afgevreten

of

veel wortels zijn doorgeknaagd. Níanneer stikstofgebrekssymptomen vroegtijdig worden gekonstateerd kan men

de jonge bomen in juni of begin juli
nog met 100 of 200 gram kalkammonsalpeter bemesten waarbij tevens de
gfasvegetatie rond de bomen moet
worden bestreden. Indien stikstofgebrek later in de zomer optreedt moet

men de bemesting

in het

volgende

voorjaar uiwoeren.

Het russen de nerven pleksgewijs geel
verkleuren bij vooral de oudste blade-.
ren duidt meestal op kalium- of magnesiumgebrek. Indien men twijfelt aan
de oorzaak van de gebreksverschijnselen of aan de noodzaak of aard van de
bemesting dan verdient het aanbeveling een deskundige van het Staatsbosbeheer te raadplegen.

Onkruidbestrijding
de eerste jarenvan aanleg is het bestrijden van de vegetatie in met grassen verq/ilderde beplantingen naast
stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Dit geldt voor zowel nieuwe beplantingen als voor herbebossingen.

In

Uit de resultaten van een enquête (zie
het artikel ,,Herbebossingen met populier in het plantseizoen 1976/1971"
in het novembernummer van ,,PopuIier" L979) blijkt dat op maar liefst
5O 7o van de in 1976/1977 ingeplante
oppervlakte geen onkruid/loofhoutbestrijding is uitgevoerd. Het is jammer dat aldus onnodig teleurstellingen
worden geboekt en op zijn minst risiko's van slechte groei en kwetsbaarheid worden gelopen. Een vegetatie
die uit lage kruidachtige planten, zoals
hondsdraf en boterbloemen, bestaat,
behoeft men niet te bestrijden omdat
een dergelijke vegetatie de jonge po
pulieren weinig of niet bekonkurreert.
De onkruidbestrijding kan men op de
plantspiegels (1 m2 per boom), in ba-

nen langs de boomrijen

oÍ over de

gehele oppervlakte uiwoeren; bovendien heeft men keuze tussen mechanische en chemische bestrijding.
Bij de mechanische wijze van bestrij-

den (b.v. het plaggen of schoffelen
van plantspiegels, het frezen van de
grond of het maaien van de vegetatie)
moet men er nauwgezet op toezien dat

de stam niet en de wortels zo min
mogelijk worden beschadigd.
Een chemische bestrijding, die men in
deze tijd van het jaar nog kan toepassen, is die met Gramoxone. Het juiste

tijdstip voor de bestrijding met dit
middel is afhankelijk van de mate van
ontwikkeling van de vegeratie. De bespuiting wordt meestal in de tweede
helft van mei uitgevoerd en wel op
basis van 3 à 5 I per ha. Indien een
sterke hergroei van de vegeratie optreedt kan een tweede bespuiting
noodzakelijk zijn tenzij de bomen al
zeer goed groeien. Het effekt van de
behandeling is beter indien deze bij
een bewolkte hemel wordt uitgevoerd.
De vegetarie mag niet te hoog zijn om
te voorkomen dat de bladeren en jonge
scheuten met de spuitvloeistof worden
geraakt met alle gevolgen van dien.
De kans hierop is groot als de bespuiting in nieuwe met éénjarig plantsoen
aangelegde beplantingen wordt uitgevoerd of indien tijdens perioden met
veel wind wordt gespoten. Het gebruik van een spuitkap verdient daàrom aanbeveling. Om beschadiging van
de jonge stammetjes door Gramoxone
te voorkomen mag de druk waarmee
gespoten wordt niet meer dan 1,5 atm.
bedragen. Vóór het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet men de gebruiksaanwijzing op de verpakking

Grote snoeiwonden kunnen bij dezc
populieren wel eens langer bloeden
dan die van euramerikaanse populie-

ren. De \Westamerikaanse balsempopulieren 'Blom', 'Fritzi Pauley' en
'Heimburger' vormen ook

bij zomer-

snoei veel waterloten. Buitenlandse
ervaringen duiden erop dat de warerlotvorming kan worden beperkt indien men de bomen niet re srerk maar
meer geleidelijk opsnoeit.
Jonge bomen worden met een snoeischaar of snoeizaag, oudere bomen met
een z^ag of beitel op lichte, metalen

stokken opgesnoeid.

Bij her

snoeien

dient men de takken vlak aan de stam
te verwijderen zodat geen kapsrokken
ontstaan-

Men moet mer her opsnoeien van

de

bomen beginnen als deze een borsthoogtediameter van 6 à 8 cm hebben,
vóór die tijd moer men alleen de dubbele toppen verwijderen. In het algemeen worden de bomen om de 3 jaar
gesnoeid; een en ander is echter afhankelijk van de groei van de bomen.
Jonge bomen moeren nooit hoger dan
ror I/4, oudere bomen tot I/3 van de

totale boomhoogte worden

gesnoeid

zorgvuldig raadplegen.

met dien verstande dat niet

Brandnetels en disrels, die jonge popu-

wordr gesnoeid dan 6 à 8 m. Bij hoger
opsnoeien weegt het resulraat (verbe-

lieren dreigen re overgroeien dient

men rondom de bomen af te maaien,
waarbij men er voor moer zorgdragen
dat deze hierbij niet worden beschadigd. Klimplanten (b.v. hop en haagwinde) moer men in de zomermaanden verwijderen om te voorkomen dat
deze de jonge bomen verstikken. LooÍhoutopslag of vulhout dat populieren
dreigt te overgroeien moer in juli of
in de eerste helft van augustus bij de
grond worden afgezer.
Snoeien

De gunstigste periode voor het snoeien
van populieren is tussen begin juni en
half juli. Indien het gevaar van
^ar,tasting door de populiereglasvlinder
bestaat dient men de bomen pas in
augustus re snoeien.

Het overgroeien

van snoeiwonden gaat bij zomersnoei
sneller dan bij wintersnoei. Uit de onderzoekresultaten bij euramerikaanse
populieren is gebleken dat de vorming

van waterlot geringer is indien men
de bomen in de periode ná het uitlopen en vóór het afsluiten van de
groei (ca. eind augustus) snoeit. Uit
praktijkervaringen

blijkt dat

hoger

tering van de houtkwaliteir) niet op

tegen de hogere kosten. In de kroon
moet men zo weinig mogelijk snoeien.
Hooguit een enkele zeer zware zijrak
en dubbele toppen, mits deze niet hoger zitten dan de genoemde maksimum hoogte, mogen worden verwijderd. Te zwaar en te hoog in de kroon
snoeien gaat ten koste van de aanwas
en brengt bovendien hoge kosten met
zich mee. Een neveneffekt van het te
zwaar snoeien is de versterkte vorming
van waterloren waarvan de verwijdering ook geld kosr.
Populieren in dicht geplante opstanden (4 x 4 m,5 x 5 m) waarvan al het
hout te zijner tijd aan de vezelhoutverwerkende industrie (papier, spaan-

en vezelplaat) zal worden geleverd,
behoeft men uit het oogpunt van
houtkwaliteit niet te snoeien. Mocht
het onderste stamgedeelte echter voor

licht zaaghout geschikt zijn dan moeten de bomen wel tot 2 à 3 m hoogte
worden opgesnoeid, hetgeen in een
keer kan gebeuren. Indien men echter
van plan is na een dunning de reste-

zwarte

rende bomen te laten doorgroeien, kan

balsempopulieren en'Androscoggin'
bij zomersnoei eveneens weinig waterloten vormen en dat de snoeiwonden
in het algemeen goed overgroeien.

men ermee volstaan alleen de overblijvende bomen periodiek en de te
dunnen bomen niet of slechts énmaal
te snoeien.
H.I7.K.
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Professionele houthakkers in de hele wereld gebruiken Oregon kettingen op hun motorzaag.
Want dat is de ketting die soepel zaagt en het langst meegaat.
Dus wat voor een motorzaag u ook hebt, sta erop, dat u een Oregon ketting krijgt. Vraag uw
leverancier om het gratis instruktieboekje met nuttige tips voor onderhoud van uw zaagketting

.*%

Oregon-producten worden geimporteerd door

bv
postbus 184,3760AD SoestTel.02155 - 10272'

U bent bezitter of beheerder

van

POPULIEREN OP STAM of GEVELD?
En U wilt dit hout verkopen?
Neem dan contact op met FORECO bv!
Naast hout op starn zijn wij regelmatig geïnteresseerd in:

afrolhout
klomphout
zaaghout

- onderstammen, foutvrij
@ 30 cm top en op - gezonde stammen
Q 20 cm top en op - gezonde stammen
kisthout en pallethout 0 18 cm top en op - afgekorte lengten
papierhout
010-28cmtop -lmof2mlengte
vezelhout
A 8-45cmtop -imof2mlengte
Q 40 cm top

en op

foreco @
internationale houthandel bv

Telefoon: 085-77881I

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

Lovinklaan
6800

AE

l,

Postbus 230

Arnhem

tt

u denhou
een oude naam. tussen nieuwe

ulieren
an old name. between new pgplgrs
un ancien nom. entre nouveaux pSgpllers
ein altei name. zwischen neue pap_pgln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

Grauwe abeel
(P. canescens)
'Bunderbos' 'De Moffart'
'Schleswig'
'Enniger'
'Honthorpa'
'Schijndel'
'Tatenberg'
'Limbricht'
'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
(P. nigral

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

trichocarpal

'Fritzi;:J?S;

DO
I.-

Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

'Agathe F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'HarÍl'
'Heidemij'

'Serotina'
'Serotina de Selys'
'sprjk'
'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'4214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier
'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rochester'

'Heimburger'

hoomkwekerij
Schoorstraat 2l - Postbus 3l
Udenhout - Holland
Tefeíoon 0424'l-2'l'31

lllrlllr
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udenhout b.u.
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